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Abstract

genelde evren, özelde insanla nasıl bir ilişki içinde
oldugu, düşünce · tarihinde hep merak konusu olmuştur.
Kelamcılann bu alandaki yorumlan Müslümaniann düşünüş
biçimlerinin oluşmasına önemli katkılar saıtlamıştır. Bu
·çerçevede insanın, ihtiyaç maddelerinin üretimi, paylaşımı ve
bir de!ıer karşılı!ıında de!ıişimi gibi ekonomik faaliyetleri ile bu
faaliyetler sonucunda oluşan ekonomik düzen, kelamcılar
tarafından ligilenilen konular arasına girmiştir. Bu konular
kelam kitaplannda nzk ve ss'ar/is'~r · (fiyatlar veya
fiyatiandırmal başlıklan altında tartışılmıştır. Bu çalışma
kelamcılann bu konudaki görüşlerinden hareketle orılann
ekonomik düzenin oluşumuna dair tasawurlanru ortaya

The question of how Allah ·interacts with the Vniverse
and the human beings has always preserved its appeal in
history of thought. Generally speaking, lslarnic Theologians'
interpretations about such matters have impacted upon the
ways il) which muslims h9ve come to form their basic value
judgements on the whole. Consequently, theological studies
take on the issue of production, conswnption, distribution,
pricing, and economic order as economic activities occur in
their ex.istlng legal frameworks relating to all aspects of
hwnan life on Earth. These topics come under the rubric" of
rizq (sustenance) and es'ar/is'~r (priece/adjusted price).

Allah'ın,

koymayı amaçlamaktadır.

.·

Anahtar Kelimeler
Kel~,

Ehl·i Sünnet, Mutezile,

Rızk,

Fiyat

Allah-evren ve Allah~insan ilişkileri kelamın
temel konulanndandır. Ev:renin var oluşu ve varlığını
devam ettirmesi, evrende meydana gelen değişimler
ve bu hadiselerin Allah ile ilişkisinin nasıllığı; sürekli
olan bir ilişki çerçevesinde mi yoksa belirli kanunlar
çerçevesinde mi gerçekleştiği kelamcılar tarafından
tartışılmış ve çeşitli yoıi.ımlar ortaya atılmıştır. Bu
soruya verilen cevaplar incelendiğinde iki türlü yak- .
.laşımın temel alındığı açık ve net bir şekilde göze
çarpmaktadır. Bunlardan birincisi, Allah'ın evreni
mutlak bir irade, ilim ve kudretle düzenli bir şekilde
yarattıktan sonra bu düzeni, varoluş ve yok oluşlan
belli tabiat kanunları/sünnetullah çerçevesinde
sağla-dığıdır ki bu düşilnce Mutezi! eye aittir. İkinci
yakla-şım ise; Allah'ın sürekli yaralına · halinde
olduğu, var oluş ve yok oluşlan, varlığın düzenini
sürekli olarak sağladığı inancıdır ki Ehl·i · süru1et'in
bakış açısını yansılınaktadır. Bu düşünce biçimine
göre kanunlar ta·biatta potansiyel olarak yoktur,
bunlar sadece Allah'ın adeti/adetullah şeklinde
cereyan etmektedir.
İnsan

davranışları

çerçevesinde ele

da

alınmakta

This study plans to display the conceptions of the
theologians on how the economic order is realized in the
process.

kelamda bu ilişki
ve yorumlanmaktadır.

• Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Çorum ilahiyat Fakültesi
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konuyu Allah'in insan davranışiarına
belirleme veya yarat:ılıa türünden bir etkisi var mıdır,
varsa bu etki nasıldır sorulaona cevap arayarak
tartışmaktadırlar. Buna göre mutezili düşünce insan
davranışlarının sünnetullah çerçevesinde insan
tarafından meydana getirildiğini saVunurken, Sürıni
düşünce· bunların da yaralınaya konu oHuğunu,
Allah'ın irade edip yaralınası çerçevesinde oluş
tuğunu iddia etmişlerdir. Bu konuyü tartışmak bir
makalenin sınırlarını zorlayacak nitelikte olduğun·
dan, burada bu konuyu ayrıntılarıyla tartışacak
değiliz. Biz bunu sadece ·inceleyeceğimiz konunun
hangi temel .düşünceler üzerine oturduğunu göstermek için zikretmiş bulunuyoruz.
İnsan hayatının en önemli taraflarından birisi,
belki de hayabn büyük bir bölümüyle alakalı olari taraf ekonomik davranışlar ve insanın bu tür davranış
larından doğan ekonomik düzendir. Bu bağlamda
ekonomik düzenin yapısı da, kelarni düşüncenin
belli bir ·döneminde kelamcılar tarafından tartışma
konusu yapılmıştır. Ama hemen şunu belirtmeliyiz ki
kelamcıların bu konuyla ilgilenmelerinin amacı,
ekonomi alanında kural koymak ya da ekonomi bilimi yapmak değildir. Amaçlan sadece Allah-alem,
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teolcijik bakımdan anlama ve
gayretleri çerçevesinde ekonomik
düzenin nasıl oİuştuğunu yorumlama çabasıdır.
Bu tarhşma kelam kitaplannda "Kaza-Kader" ve
"Efal-i İbad/İnsanın Fiilleri" gene!'başlıklan içinde yer
almakta ve iki alt başlık altında yapılmakta idi: Rızk
ve Fiyatlar/Es'ar ya da Fiyatlandırma/İs'ar. Bunlardan birincisi ekonomik bir meta olarak malların bölüşümünü, ikincisi de alışveriş esnasında meydana
gelen fiyatıandıona eylemini ifade etmektedir. Bu
alanla ilgili temel sorular ise şunlardır: 1-Ekonomik
faaliyetin objesini yaratarak insanın faydasına şunan
Allah, bunun insanlar arasında paylaşım ve dolaşı
mını da belirlemiş midir? Yani Allah birebir herkese
nzkını tahsis etmiş midir, yoksa böyle bir tahsis
olmaksızın herkes bilgisi, becerisi ve çalışmasına
göre mi kazanmaktadır? 2-Allah malların belli bir
karşılıkla mübadelesinde fiyatlara müdahale etmekte
ve onu belirlemekte midir, yoksa bunlar tamamen
insana ait eylemler midir? İşte kelamcılar bı:i .~oru
lann cevabını arayarak ekonomik düzenin yorumuyla ilgilenmiş ve bir iktisat teolojisi geliştirmişlerdir.

. Allah-insan

ilişkisini

anlamiandıona

I
Kaza-kader konusuyla ilgili başlıklar altında incelenen nzk konusunda Mutezileyle Ehl-i sünnet
arasında yapılan tarhşma onun tabii düzeniyle değil,
daha çok meşruiyet sorunuyla ilgilidir. Bu hususta
Allah'ın insanı haram olan bir şeyle nzklandınp nzklandınnayacağı hususu tarbşılmışbr. Ele aldığımız
konuyu ilgilendirmediği için biz bunun tarhşmasına
girmeyecek, sadece nzklandınna düzeniyle ilgili
görüşlerine tem~s edeceğiz. Bu iki ekol arasmda
problemin bu yönüyle ilgili bazı görüş farklılıklan
olsa da nzklandınna düzeniyle ilgili olarak sanki bir
uzlaşma sağlanmış gibidir ve kelam ekallerinin
bakışlan bu konuda paral~llik arz eder görünmektedir. Bunu bütün mutezililer için söyleyemesek de en
azından

düşüncelerine

ulaşabildiğimiz

Kadı ·

Abdülcebbar için böyledir. Bu bağlamda EhH sünnet
tarafından nzkın Allah tarafından yaratılarak birebir
bütün fertlere gönderildiği, hiç kimsenin kendine
tahsis edilmiş nzkı tüketmeden ölmeyeceği ve yine
hiçbir kimsenin bir başkasının nzkıru yiyemeyeceği
yönünde bir inanÇ dile getirilmektedir) Bı:ı da tabü
olarak ekonomik hayabn objesinin insanlara paylaştıolması ve ulaştınlmasında Allah tarafından kurulmuş, şcişmadan işleyen bir düzen fikrini ve de buna
bağlı olarak kaderci bir tevekkül anlayışını doğur
maktadır. Bu düşünce Ehl-i sünnet'in nzkı tanımla
masında da kendini gösterir. Onlar nzkı,
"Faydalanrnası için Allah'ın inSana sevkettiği şey~·
1 Kemaleddin Beyazi, lşaraw'l-meram, Kahire 1949, s.239;
. Nureddin es-5ab0ni, ei-Bidaye fi usuliddin, çev.Bekir Topal~u,
Istanbul 1979, s. 76; Abdilimelik Cilveynl, Alôdetü'n-Ntzam.iye,
Kahire 1979, s.84.

diye tanımlamışlardır ki, burada Allah'a nispetin öne
çıkanlması nzklandırma düzeniyle ilgili düşünceyi
temeliendirmesi bakımından dikkate değer bir
ifadedir. Rızk konusundaki bu düşünceleri, onlann
Allah-evren ilişkisi konusundaki temel düşünceleriyle
birebir örtüşmekteçlir. Mutezile ise nzkı "insanın
meşru olarak faydalandığı şey" olarak görür.2 Bu
tanımlamada rızkın Allah'a nispetine dikkat
edilmemiş, sanki tanım, insan merkeze alınarak
yapılmış gibidir. Mu'tezile konuya insan açısından
b'akarak nzkın arhp eksilebileceğini, EhH Sünnet ise
kader yönünden yaklaşarak nzkın arhp eksilmeyeceğini söylemektedir. Çünkü EhH Sünnet inancına
göre nzklar ezelde Allah tarafından takdir ve taksim
edilrniştir.3 Buradan hareketle Mutezilenin nzklandınna düzeniyle ilgili düşüncelerinin EhH sünnetle paralellik arz etmeyip tam tersine bir zıtlık
taşıdığı söylenebilir. Ancak, Kadı Abdülcebbar'ın
2

Kadı, ei·Mu§ri, Kahire l965, Xl, 35-39. Her iki ekoliln de sadece
kendisinden faydalanılan şeyleri nzk olarak görtıp eld.e bulunan fakat
faydalanılmayan şeyleri nzk kapsamının dışında tubn.alan, dildeki ve
Kur'an'daki kullanımlan nazan dikkate alındıliında kavrarnın anlam
alanını daralttıklan fikrini vermektedir. Arap dilbilimcileri nzk
kelimesini a~ (ihsan), pay, şükür, yallmur ve yiyecek manasma kullaruldıl!ıru da tesbit elmektedir!er. Rızk kelimesinin buradaki her bir
manada ayn ayn kullanıldıllını göstermek için Kur'an'dan deliller
gösterirler. Bunlar şöyle sıralanabilir: Rızk kelimesi Kur'an'da; ister
dilnyevi olsun isterse uhrevi olsun maddi manevi ihsanlar manasın
da kuUanılmışbr. Mesela; "Onlara nzk olarak verdillimiz şeylerden
infak ederler." (Bakara 2/3} ayetinde Allah'ın insana dilnyada
bahşettilli mal, amel, güç ve ilim gibi maddi-manevi şeyler kastedilmektedlr. (BK. M. Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Istanbul
ty., 1, 192) ·Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın, bilakis onlar
Rab'leri kabnda diıidirler. Allah'ın bol nimetinden onlara verdilli
şeylerle sevinç içinde nzklanırlar." (Al·i lmran 3/169) ayetinde ise
uhrevi ihsanlar anlatılmaktadır. Vakıa(56) silresinin 82. liyelindeki
nzk kelimesini Raıi (ö:606/1210) ile lsfah!ni (ö:502/1106) "pay•
manasına tefsir elmektedirler. (Fahreddin RAzi, Mefatihü '1-gayb,
Beyrut 1990, ll, 30; lsfahrtni, ei-MüfreJat, Beyru.t ty., s. 194) Buna
göre ayetin anlamı, "Siz nasibinizi yalanlamak için mi kullanıyor
sunuz?" şeklinde olur. Araplann Ezd kabilesi ise bu ayetteki nzk
kelimesini "şükür" manasma anl<\ffiışlardır. (Firuzabadi, Kamusu'l·
Mulıit, Beyrut 1987, s. 1144) Buna göre ayelin anlamı "Siz
şükıünüzü yalanlayarak,rru yapıyorsunuz?" olmaktadır. Buna kendilerinin kullandı!!t; "Faaltü za!ike !ima razakieni 1 Bana teşekkürün
den dolayı bunu yapbm. • sözünü delil olarak kullanırlar. (İbn
Zekeriyya, Mu'cemu mekayisi'f.lu!Ja, Beyrut ty., ll, 388) İbn ManzOr
(ö:71 1/1311) Ise, bu ayetteki nzk kelimesinin şükür m·anasına .
mecaz olarak kullanıldıgını söylemektedir. Ôbn Manzfır, lisanü'l·
Aıab, Beyrut ty., X, 115) Buna göre de &yetin manası "Rızkınızın
şükrünil yalaniayarak mı yapıyorsunuz?" olmaktadır. Rızkın ya!lmur
manasma kullanılması ikisi arasındaki al~dan dolayıdır. Ya!!mur
nzka sebep oldugu için nzk tabiri ona mecaz olarak kullarulmışhr..
"Rızkınız semadadır." (ez-ZAriyal 51/22) ayetincieki nzktan ya!imur
kasdedilmektedir. Nitekim, "Allah'ın gökyUzilnden nzk indirip ölmüş
olan yeryüzünil onunla dirilimesinde akledenler için dersler vardır.'•
(casiye 45/5) ayetinde de yallmura nzk tabiri kullanılrruşbr. Bu kullanım, aralanndaki sebebiyet ilişkisindendlr. Mesela Araplar; "et·
Temru fi ka'ri'l-bl'ri 1 Hurma kuyunun dlbindedlr" derler. Gerçekte
böyle de!lildir. Hurma kuyunun ·dibindeki su ile sulanarak elde
edildi!!i için böyle söylenmiştir. Yallmur da nzka sebep oldugu için
ona nzk tabiri kullarulrruşbr. (İbn Ma.nzUr, a.g.e., X, 115) Rızk ·
kelimesi sadece yenilen şeyler için de Kur'an'da kullanılmaktadır.
"Sıze nzk (yiyecek) getirsin." (Kehf 18/19) ve "Biz o su ile kullara
nzk olmak Iliere bahçeler, biçilecek taneli ekinler, küme küme
tomurcuklan olan boylu· hurma allaçlan · yctiştirdik." (!\af 50/9· ll)
ayetlerinde nzk kelimesi sadece yenilen şeyler için kullanılrruşbr.

3 Nesefi,

Bahrv'J..ke/lım, (çe~. Cemi! Akpınar), Konya ty., s. 73.
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haram olan bir şeyle nzklandınp nzkhususunu tartışmaya açması ve de
"Allah haram olanla kullannı nzklandırmaz"4 sözü en
azından oriun da nzkı takdirle ilgili gördüğü anlamı
na gelir. Bu son ifadeden Yıareketle onun bu konudaki düşüncelerinin Allah-insan ilişkisi konusundaki temel düşüncesiyle birebir örtüŞmediğini söyleyebiliriz.
Allah'ın insanı

landırmayacağı

Ehl-i sünnetin fikirlerini temellendirdikleri deliller,
Hz. Peygamber'e nispet edilen şu 'hadislerdir: "Si~
den biriniz annesinin karnında nutfe olarak kırk gütı
kalır, sonra kırk günde alaka olur. Sonra kırk günde
mudğa/et parçası . olur. Sonra ona bir melek gönderilir. Ona ruh üfler. Melek dört şeyi: Rızkını, ecelini, amelini, ve said mi yoksa şakl mi olduğunu yazmakla emrolunur."5, "Hiç kimse nzkını tükebneden
ölmez. Rızkınızı güzel yoldan talep ediniz. "6 ve
"Allah nzklannızı paylaştırdığı gibi ahlakınızı da paylaştırmıştır."7 Birinci hadis; insan daha anasının
karrunda iken nzkının yaZıldığını ifade ederken ikinci hadis, insanın kendisi için meleğin yazdığı o nzkı
tükebneden ölmeyeceğini, üçühcü hadis de nzklan
Allah'ın taksim ettiğini ifade ebnekteçlir. Bunlar bir
arada değerlendirildiğinde şaŞmadan işleyen bir nzklandırma düzeninin varlığı inancını oluşturduğu
kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Bu hadislerin
sıhhat durumlarına değinmeyeceğiz, ama bunların
haber-i vahit olmak bakımından zanni bilgi ifade
ettiklerini ve kelam ilminde aslında delil olarak kullanılmalanna itibar edilmediğini söyleyebiliriz.
Kur'an'daki şu ayetler de Ehl-i sünnet kelamdan
tarafından bu doğrultuda yorumlanmaktadır: "Sizi
yaratan, size nzk veren, sizi ·öl~üren ve tekrar dirilten Allah'tır." (er-Rum 30/40), "Yeryüzünde
yaşayan bütün canlıların nzkı ancak Allah'a aittir."
(Hud ı 1/6) ve "Göklerin ve yerin anahtarlan
O'nundur. Rızkı dilediğine genişletir ve daraltır.
Doğrusu O her şeyi bilendir." (eş-ŞCıra 4.2/ı2) Bu
ayetlerden birincisinde rızkı yaratan ve insana
verenin Allah olduğu, · ikinci ayette canlıların nzkının
Allah'a ait olduğu, üçüncü, ayette ise Allah'ın nzkı
takdirine göre dilediğine dilediği kadar verdiği,
dilediği kimseye genişletip, dilediğine daraltlığı ifade
edilmektedir. Bunlar bir arada değerlendirildiğinde
nzkın canlılara ulaştınlması amacına hizmet eden
kurulu bir düzen olduğu fikrini çağnştırmakta ve
4 Kadı Abdülcebbar, "Allah birini haramla nzklandınyorsa bu, onu
Allah'ın ezelde takdir ve taksim etti!li ve dolayısıyla kulun da bu
takdire nza göstererek yemesi gerekiilli neticesine götüriir ki böyle
bir neticeye varmak insanı dinden çıkanr. • diyerek Allah'ın bir kim·
seyi haram olan bir şeyle nzldandırmayacaııuu ifade eder. Onun bu
konudaki deUii "Kendilerini nzklandırdıl!ırruz şeylenden infak ederler" (Bakara 2/3) ve "Slzi nzklandırdıitırruz şeylenden infak edin."
(MUnafikun 63/10) ayetlericlir. Çünkü bu ayetlende Allah nzklandır
mayı kendine izafe etmektedir. Kadı, ei·Mu!Jıj, XI, 35·39.

5 Buhan, Kader, ı.
6 lbn Mace, TicAret, 3 .
7 lbn Hanbel, Masned, ı, 387.
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sosyo-ekonomik yapıya bir dilediği gibi
müdahale ettiği düşüncesini ortaya koymaktadır.
Birinci ayetin anlamı açıktır. Bu konuda herhangi bir tartışma yoktur. Zaten antolajik bir olguyu,
yani nzk maddelerini Allah'ın yaratıp insanın istifadesine sunc;luğunu ifade eder. !kinci ayet Allah'ın,
malılukatın nzkını taahhüt ettiği, garanti albna aldığı
şeklinde anlaşılmıştır. 8 Ancak taahhüt edilen nzktan
maksadın ne olduğu hususu açıkça b~lirtilmediği için·
ihtilaflıc!ır.
Ebu'I-Mu'in Nesefi (ö.508/llı5),
Kur'an'ın, 'Yeryüzündeki bütün carılıların rızkı Allah'a
aittir." (Hüd 11/6) ayetindeki taahhüt edilen nzktan,
kendisiyle gıdalanmanın meydana geldiği şeylerin
kastedildiğini söylemektedir.9 Gazall (ö.505/ı 1 ı ı)
de rızkı dörde ayırarak bunlardan sadece mazmun
nzkın yani, "diğer sebepler olmaksızın bünyenin
kıvamını sağlayan gıdalann" garanti epildiğini söyleme~edir.lO Halbuki Allah'ın nzklan garanti ebnesi, ·
rızk .ihtiyacının giderildiği kaynakları yaralınası
anlamına

da gelebilir. Hatta "Kişiye çalışhğından

başkası yoktur" (Necm, 53/39) ·ayeti de bu anlamı

destekler mahiyettedir. Üçüncü ayetteki Allah'ın
dilediğine nzkı genişletip dilediğine daralbnası ise
Necm 53/39 ayetiyle birlikte düşünüldüğünde daraltma ve genişlebnenin insanın çabalanyla orantılı
olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

II

Fiyat konusunun ise kelam kitaplannda "Babu'IEs'ar/Fiyatlar veya İs'ar/Fiyatlandırma" başlığı altın
da ele alındığı Eş'arilerle Mutezililer arasında tartışıldı
ğı , Matünal kelamcıların ise konuyla ilgilenmediği görülür. Mutezile kelamcılan Eş'ariler tarafından insanın
füllerini kendisinin meydana getirdiği temel düşün
cesinden hareketle fiyat belirleme olayının insanın bir fiili olduğunu, dolayısıyla onu belirleyenin kendisi
olması gerektiğini düşünüyorlar diye eleştirilirler.l1
8 lbn Kesir, Tefsir, Beyrut 1969, Il, 436; Altısi, Rulıu'/-MeAni, Beyrut
ty, XII, 2.
9 Ebu'I-Muin en·Nesefi, Tabsıratu'l-ediUe, Raşit Efendi Kütüphanesi
elyazmalan no: 496, vr. 212/b; Nesefi, Bahru'l·kefam, s. 73.
10 Gazali, Minlı8cu'l·fıbidin (Sir8cu't·talibin ile beraber basım), Kahire
1953, s.88. Gazzali'nin nzk tasnili şöyledir: 1-Mazmun nzk: Di!ler
sebepler olmaksııın bünyenin kıvamını sa!llayan gıda gibi şeylerdir.
Allah bu nevi nzla garanti etmiştir. 2-Maksum nzk: Yiyecek, içecek
ve giyeceklenden, ABah'ın Insanlara taksim edip Levh-i Mahfuz'da
yazd.ıgıd.ır. Suniann herbiri yazıldıl!ı şekilde, muawen zamanlanda
ve belirlenmiş miktarlanda gelir, artmaz, eksUmez, erken gelmez ve
gecikmez. Peygamber. Efendimizifı (s.a.v): "Rızldar taksim edilmiş
ve dagıblmıştır. Onu ne roOttakinin takvası artırır ne de gOnahkann
gOnahı eksiltir." buyurcluııu bu nzkhr. 3-Memluk nzk: Dnnya mal·
lanndan ABah'ın lakdir ederek insaniann mülkiyetine verdi!!i
şeylerdir. AUah'ın; "Sizi nzklandırdılltrruz şeylenden in fak edin. • (eiMünafikun 63n! emri, "malik olduldannı.zdan infak edin" demek·
tir. 4-Mevud nzk: Allah'ın mOttalü kullanna takva şartıyla, he!Fıl
yoldan ve meşakkatsiz olarak vadettil!idir. Nitekim; "Kim Allah'tan
sakınırsa Allah ona bir kurtuluŞ yolu hazırlar ve ummadıl!ı yenden
nzklandınr." (et·Talak 65nl ayetiyle Kur'an bunu ifade etmektedir. Ga.zzali, a.g.e., s. 88-97.
·
l l Abdülmelik COveyni, e/-/rşad, Beyrut 1985, s. 367.
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Eş'ariler ise insanın fiilierinin Allah tarafından
yaratıldı~ı

temel

düşüncesinden

hareketle fiyatiann
da Allah tarafından belirlendi~ini iddia ederler ve bu
düşünceyi savunurlar. Aslında Eş'aıi'nin eserlerinde
· bu konuyla·ilgili bir bilgiye rastlanmaz. Daha sonraki dönemlere ait Eş'ari. kelamının kaynaklan incelenirse fiyatiann oluşumu J<onusuyla ilgili düşünce
lerin ilk defa H.IV. asnn sonlannda İmam Eş'ari'nin
öğrencilerinin öğrencileri olan Kadı · Ebu Bekir
Bakıliani (ö.403/1013) ve İbn FCırek (ö.406/1015)
tarafından literatüre sokuldu~ görülecektir. Ebu
Bekir Bakıllani'nin Kitabu't-Temhid adlı eserinde
konuyla ilgili iki paragraflık bir bilgi verilmektedir.12
İbn FCırek ise Mücerredu Makalati'/-Eş'aıiadlı eserlerinde bir paragrafta özet bilgi surımaktadır.13 Aynı
dönemde yaşayan Abdulkahir · Bağdadi'nin
(ö.429/1039) eserlerinde ise konuya hiç temas
edilmemektedir. Daha sonra gelen Cüveyni
(ö.478/1 085), lci (ö. 756/1355) ve Taftazani
(ö.792/1390) gibi Eş'ari kelamcılannın eserielinde
de üzerinde fazla durulmayarak konuya kısa birer
paragrafta değinilmiştir.14 Fakat hemen şunu ifade
edelim ki Eş'ari kelamcılannın kitaplannda konunun
boyutları, insan iradesinin fiyat oluşumunda etkisinin
olmadı~ını ispat etme noktasında yoğurılaşmaktadır.
Erken dönem Mu'tezili kelamcılann eserleri
günümüze ulaşmadığından onlarda bu konuyla ilgili
herhangi bir bilgi olup olmadı~ını bilemiyoruz. Ama
Bakıliani ve İbn FCırek ile aynı dönemde yaşamış ve
hayatının bir süresini de Basra'da geçirmiş olan
Mutezili bilgin Kadı Abdülcebbar (ö.415/102~)
Şerhu Usuli'l-hamse adlı eserinde kısaca, ansiklopedik mahiyetieki el-Muğniadlı eserinde ise biraz daha
genişçe bir mütalaa ile konuya yer vermiştir. 15
Muhtemelen o Horasan'dan Basra'ya geldikten
sonra fiyat konusunun Kelam ilminde tartışıldığına
vakıf olmuş ve daha sonra yazmış oldu~ eserlerinde
konunun mütalaasını yapmıştır. Biz burada Eş'ari
kelamc~ar ile Mutezile'den Kadı Abdülcebbar'ın
konuyla ilgili görüşlerine göndermeler yaparak
kelamcıların ekonomik düzenin nasıl oluştuğuna dair
düşüncelerini ortaya koymaya çalışaca~ız.
~

Kelam ilminde bu konu, fiyatların oluşumunda,
düşmesinde ve yükselmesinde insan iradesinin etkisi
olup olmadığı noktasmda tartışılıyor ve tartışma

Peygamberimiz (s.a.v)'e bir defasında sahabeden
ve Medine pazarında fiyatiann yükseldiğinden bahsederek fiyatlara bir sınırlama
getirmesini istemişlerdi. Oruann bu istekleri karşısın
da Hz. Peygamber de "Fiyatlandıran, nzkı veren, daralbp genişleten Allah'tır. Ben, kimsenin üzerimde
bir hakkı olmaksızın Rabbime kavuşmak isterim" diyerek cevap vermişti .I 7 Hadis kitaplanna fiyat ayarlamanın mekruhlu~ konusurıda alınmış olan bu haqis, aslında . fıkhi/hukukl bir hüküm ifade ediyordu.
Fakat hadisteki "İnnallahe hüve'l-musa'ir/Fiyatlandı
ran Allah 'tır" ifadesi aynı zamanda itikadi bir durumu da çağrışbrdı~ından, fiyat belirlemelerinde insan
· iradesinin etkisi olmadığı şeklinde de anlaşılıyordu.
Nitekim bu konuda Müslüman toplumda bir inanç
oluşmuştu. Pek çok İslam aliminin dile getirdiği bu
inanç şöyle ifade edilir: Eşya fiyatlarını düşüren ve
yükselten Allah'tır. Hiçbir kimsenin buna itirazı olamaz. Bu iş sadece ona aittir. Allah'ın kendi üzerine
aldığı bu işi insana havale etmesi düşünülemez. Bu
nedenle insanların fiyat belirlemede bir müdahaleleri
yoktur. Kim fiyatiandırmaya kalkarsa Allah'a muaraza etmiş ve onun irade ettiği bir hususta onurua çekişmiş olur.18 Hatta bu inancı kuwetlendirmek için
çeşitli hadisler de uydurulmuştur. Mesela; "Allah' ın
Umare isimli bir meleği vardır ki, uzunluğu göz alabildiğine olan yakut taşından bir at üzerinde bulunur.
Bu melek şehirlerde dolaşır, çarşılarda durur ve fiyatlar şöyle yükselsin, şöyle düşsün diye nida eder" ve
yine "Allah'ın taştan bir meleği vardır ki, ismi
Umare'dir. Her gün taştan bir at üzerinde yeryüzüne
iner, fiyatlan ayarlar ve tekrar gökyüzüne çıkar" şek
lindeki uydurma hadisler bunlardan iki tanesidir.19
bazılan gelmiş

Eğer "İnnallahe hüve'l-musa'ir" hadisinin ifade
etti~i gibi fiyatlar sadece Allah tarafından belirleniyorsa, bu dururnda insan iktisadi faaliyette problem. li bir konuma düşmüş olur ve ekonomik düzende
hiçbir belirleyiciliği kalmaz. Bu dururnda onun bir
şey alırken veya satarken belirlemeye çalışbğı fiyatlarla, idarecilerin bazı malların satışı için belirledikleri
fiyatlan izah etmek zorlaşır. Bir de örneğin enflasyon, ekonomik kriz, pahalılık ve benzeri durumlar
· insanın kaderi olurdu ve bunlarla mücadele etmesi
de gerekmezdi. Halbuki, insanın her türlü kötülükle

"İnnallahe hüve'l-musa'ir/Fiyatlandıran Allah'tır."

hadisine

dayanıyordu.16

Hadisin ifadesine göre

12 Bk. Elıu Bekr B~aru, et-Temhid, Beyıut 1987, s. 372-373.
13 Bk. /bn Fürek, MücerredO MakfJaU'I·q"arf, nşr. Daniel Gimaret,
Beyrul198:7, s. 138.
.
14 Bk. Cilveyni, el·/rşad, s. 367; el·ici, ef.Mevala(, Beyrut ty., s. 320;
Sadeeldin Taftazani, Şerhu'I·Makasıd, Beyrut 1988, N, 320.
15 Bk. Kadı Abdüloebbar, Şerhu Usu/i'/-Hamse, Kahlre 1988, s. 788;
Kadı, ef.Mu!fru: Xl, 55 vd.
16 Adududdin el·ici hadisin metninl venneden "Bir hadise binaen fi-

1?

yatlan belirleyen Allah'br." diyerek konuyu metnini wmıedil!i bir
hadisle temellendinnektedir. Seyyid Şerif CUrcani ise eiMevala!daki "li hadisin • cümlesinin şerhinde bu hadisi nakletmektedir. bk. el-ici, ei·Mevalaf. s. 320 w Seyyid Şerif eK:ürcaru,
Şerhu'/-Mevalal, Kahire 1987, Vill, 173.
Timıizi, Büyıl, 73; Ebu Davud, BOyu' 49; İbn Maoe, ncaret, 27;
Danml, Bliyıl, 13; Ahmed b. Hanbel, Müsned, U, 227, 272; m,

85, 156, 286.
18 Bk. İbnü'l·Esir,

en-Nihaye ll ganoi'l·hadis, Beyrut 1963, ll, 368;
"Münavi, Fetlıu'l·kadir, Beyrut ty., U, 265; Aliyyü'l·KWi, Mirkatü'lmefaUh, Beyıut 1994, VI, lll.

19 Ilm Kayyim eJ.. Cevziyye, ef.Menanı'l·münif fi's-sahilıi ve'd-dai!,
Beyrut

1983, s. 101-102.

633

..•

.

::::.

ı.

,.
,.

MUHİTMERT

.

mücadele etılıesini emreden Allah onu elbette umu_;:
mun zararına olan ekonomik kötülüklerle de
mücadele etmekten alıkoymaz.
ll-a

.
.
i
Baklllani fiyat için herhangi bir tanım yapmadan '
pahalılık anlamına gelen ğala ve ucuzluk anlamına
gelen ruhs kelimelerini kullanarak fiyatiann pahalılık
ve ucuzluğunun Allah tarafından meydana getirildiğini ifade etmektedir. Bakillaru bu düşüncesini
şöyle izah eder: En başta caniıyı besin almaya muhtaç olarak yaratan, dolayısıyla talebi meydana
getiren ve onun yapısına mal elde etme ve onu
muhafaza 'e tme arzusunu koyan Allah 'tır. Dolayısıyla
bu gibi unsurlar vasıtasıyla fiyatları ayarlayan
Allah'tır. Şayet Allah insanı yeme-içme ihtiyacı
içinde yaratmasaydı ve onun yapısına mülkiyet
.arzusunu koymasaydı insanda talep meydana
gelmez ve eşyanın fiyatİ da oluşmazdı. 20
Bakıllani'nin bu ifade ve açıklamalarıridan anlaşıla
cağı üzere Allah fiyatları doğrudan değil, aksine
dolaylı olarak meydana getirmektedir.
Bundan sonra Bakıllani; "Bir 'sultanın bir şehı;i
kuşatması ve mal girişini önlemesi sebebiyle orada
meydana gelen pahalılık için; sultan fiyatlan artırdı
denilmektedir. Madem ki fiyatları yükselten ve
düşüren Allahtır, o halde sultan fiyatlan artırdı ifade- ·
si ne anlam taşır? sorusuna karşı, bir takım müdahalelerle fiyatiann artması ile ilgili olarak kullanılan
"Sultan fiyatlan artırdı" vb. gibi ifadeler mecaz kullanırnlardır. Bu aynen; "Sultan onları açlıktan
öldürdü" ya da "Muhasara/kuşatma ile öldürdü"
demek gibidir. Çünkü ölümü yaratan Allah'tır.
Bunun gibi insanın da fiyatlara tesiri hakiki değildir,
gerçekte fiyatları düşüren veya yükselten Allah'tır
şeklinde cevap verir. Konunun devamında Bakıliani
"Şayet sultan muhasara etmeseydi pahalılık mey:
dana gelmezdi" itirazına karşı da; "Allah insanı
yeme-içme ihtiyacı olmaksızın yaratsaydı, bu durumda talep olmayacağından yenilecek iÇilecek şeylerde
muhasaradan dolayı pahalılık meydana gelmezdi"21
şeklinde cedelci bir tarzda cevap vermektedir.
Aslında bu cevap tartışmayı kendi miliverinden
çıkartıp metafizik alanda tamamen .bir varsayım
üzerinde yoğunlaşbrmaktadır. Halbuki üzerinde
konuşulan şey, olması ihtimali şimdi olmayan değil,
şimdiki zamanda var olan bir şeydir. Dolayısıyla
Bakıtlani'nin yapması gereken, mevcut durumun
20 Bakıllani, et·Temhid, s. 372.
21 Bakıllaru, et-Temhid, s.372-373. Bakıllani'nin çağdaşı

olan lbn
Furek de bu konuda gala ve ruhs kelimelerinin yerine ziyade ve
noksan kelimelerini kullanarak; fiyatlann yükselme (ziyadesi) veya
düşmesinin (noksanlıgı) Allah tarafından olduııunu söylemektedir.
Ona göre bunun nedeni, her ne kadar fiyatlar talep ve arzın varlı!!ı
veya yolduğu, azlığı veya çoklugu ile UgiU ise de arzı ve talebi önceden Allah'ın yaratarak insanın kalbine koymasıdır. bk. İbn Fürek

MüceJTed, s.
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nasıl oluştuğuna

dair bir açıklama olmalıdır.
· Bakillaru, fiyat konusunu ele alırken insanda biyolojik bir gerçeklik olan ihtiyaç ve psikolojik bir
gerçeklik olan arzu, istek kavramlan ile fiyat oluşu
munun ilişkisini ortaya koyuyor. Şu halde
Baklllani'nin düşüncesine göre insan yeme, içme,
barınma ve giyinme gibi zaruri ihtiyaçlar içinde
yaratılmıştır. İnsan bu ihtiyaçlarını temin etmeden
hayatını sürdüremez.. Ayrıca insanın yapısında. mal
alım satımına yönelik bir arzu ~rdır. Bu arzu mal
biıiKİirip muhafaza etme arzusuyla tamarnlanrn'aktadır. Fiyat artış ve düşüşlerini9 dayandığı bu iki temel
unsur yani insandaki kazanma ve biriktirme isteği ile
ihtiyaç duygusu Allah tarafıridan yaratılmıştır. İşte bu
etkenler çerçevesinde otomatik bir tarzda fiyatlan
oluşturan ve düzenleyen Allah'br. Böylece fiyatlar
ihtiyaç ve arzudan kaynaklanan arz ve talep olgu~anyla adeta otomatik bir şekilde ayarlanmaktadır.
Iş~e burada açığa çıkan şudur ki Baklllani arz-talep ve
i~tiyaç olgulanru yaratmayı Allah'ın fiili gördüğü için
fıyatlan da Allah' ın fiili görmektedir.
·
Netice olarak; Bakıliani konuyu yaratma
ellietinden değerlendirmekte ve fiyatiann oluşumun
da insanın etkisini kabul etmemektedir. Onun bu
anlayışını kendinden sonra gelen Eş'ari kelamcılan
da aynen kabul etmiş ve savunmuşlardır. Mesela
Cüveyni bu konuda daha açık bir ifade ile; "Fiyatlar
insanın ihtiyan ile ilgili değildir." demektedir. 22
Fakat Eş'ariler insan fiilierini yaratmanın konusu
saydıklan ve insana fiilierinde bir tesir verdikleri
halde bu konuda insanın tesirini kabul etmemeleri
onlar için bir çelişkidir. Eş'ariler'in bu tutumu, onlan
cebri düşüneeye yaklaştırmakta ve ekonomik bir
dünya kurmada insanın iradi varlığını ve fonksiyonunu yok sayma anlamı taşımaktadır. Halbuki
Eş'arilerle Cebriyye arasındaki en bariz farklılıklar
dan birisi Cebriyye'nin, füllerinde insana hiç bir rol
vermemesi, Eş'an1er'in de bunun aksine fiilierde
~sanın tesirini kabul etmesidir. Böylece Eş'ariler,
fıyat konusunda insan iradesinin tesirini kabul
etmemeleri sebebiyle kendilerinin efal-i ibad/insanın
fiilierinin meydana gelişi konusundaki anlayışianna
da ters düşmüş olmaktadırlar. Çünkü Eş'ari anlayışı
na;g~re kullar fiilierini kes9 ederler, Allah da yaratır.
Eş ariler ya bu konuya efal-i ibad bahsinde yer ver~eyeceklerdi -ki onlar malların bolluk ve darlığını,
ınsanda arz ve talebi yaratmayı Allah'ın fiili olarak
görürler23, hatta Taftazani narh ve stok yapma
yoluyla insana fiyat belirlemede bir pay verme eğili
mi· gösterse de sonunda bunlan da Allah'a irca
etmektedir24 - ya da yer veriyariarsa insan fiilieriyle
22 Cüv~. el-/rş4d, s. 367:
23 Cüveyni, e/-/rşad, s. 367; Taltazani, Şerhu1-Makas!d, IV, 320.
24 Taftazani, Şerhu'l-Makasıd, ıy, 320.
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ilgili olarak bahsettiğimiz temele oturtacaklardı. Bu
şekilde daha isabetli bir yorum yapmış olurlardı.
Ancak onlar her ne kadar fiilierinde insan iradesinl'!
yer verseler bile iradenin de muhdes olup, sürekli
olarak Allah tarafından yarabldığına dair düşünceleri
nazar-ı dikkate alınırsa bu konudaki görüşlerinin,
temel düşünceleriyle bağdaşbrılabilir olduğunu
söyleyebiliriz. Yani insanın tikellere taalluk eden
iradesi sürekli olarak Allah tarafından yarabldığına
göre ekonomik konulardaki iradeler de Allah'ın
yaratmasıyla olmaktadır ve düzen de buradan doğ
maktadır şeklinde düşünmüş olabilirler. Fakat insan
iradesine kesp anlamında dahi olsa hiçbir rol vermemeleri yine de onlar için bir çelişkidir.
Bu anlayış, beşerin gelişigüzel müdahaleleriyle
kolay kolay yerinden kım'ıldatamayacağl bir nizarn
ve ahenk fikrini zihirılere kuwetli bir şekilde yerleştirmeyi hedefleyen, bunun için de hadiseleri tek
etkene bağlayan "monoteist" ilahiyat telaf$isi ve
dünya görüşünün tabii bir neticesidir.25 Eş'arilerin
bu izah tarzı bir çeşit ekonomi kurarncılan olan
FızyokratJarın26 ekonomi teorilerine benzemektedir.
Çünkü onlara göre de tabiatta olduğu gibi, iktisadi
hayatta da Allah tarafından konulmuş bir düzen
vardır ve bu düzen şaşmadan işler. 27 Hatta bu
anlayış, Adam Smith'in "gizli el" ve Hayek'in
"kendiliğinden oluşan nizam" teorilerine de benzemektedir. Her ne kadar Smith ve Hayekiktisadi hayatta meydana gelen bu nizarnı kendiliğinden oluşan
bir nizarn olarak görsefer de onlar Metafizik ekonomi kurarncılan olduklan için muhtemelen bu tabü
düzenin yaralıcısının Allah olduğunu kabul etmektedirler. Adam Smith'e göre Piyasa mekanizması ve
serbest rekabet, tıpkı bir "gizli el" gibi toplum
refahını adeta sihirli yollardan sağlayacakbr. Çünkü
herkes kendi çıkarlannı gözeterek almak istediği
malı en uygun fiyata almak isterken satacağı malını
da en uygun fiyata satmaya çalışır, neticede arztarla
talepler bir fiyat etrafında buluşarak dengelenir.28
Adam Smith'in günümüzdeki te:msilcisi ve fikirlerinin
hararetli sayunucusu Friedrich von Hayek de ekonomi olayını ve toplumsal kurumları, "kendinden
oluşan bir nizam" olarak görmektedir. Hayek'e göre
überal ekonomide düzen aynen doğada olduğu gibi
karmaşadan doğar. Milyonlarca birbirinden bağımsız
karar ve bilgi parçaları, karşılıklı etkileşim sonucun25 F. Sabri Ülgener, Darlık Buhranlan ve Islam Iktisat Siyaseti, Ankara
1984, s. 126.
.
.
26 Bu ekonomi kuramını Fransa'da XVIII. Yüzyılda XV. Louis'nin özel
dektoN F. Quesnay geliştinniş ve .Rahip Baudeau, Turgot,
Minıbeau~ Dupont vb. ekonomistler onu iılemişlerdir. Orhan
Hançerli~lu, Ekonomi S6zla§ü, "Fizyokratlık" md., istanbul
1972.
27 Aziı Köklü, Iktisat flmine Giriş, Ankara ts., s. 34.
28 Sesim Üstüne!, Ekonominin TemeUeri, Istanbul 1983, s. 89-90;
Öiel, a.g.md., Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, istanbull990, 1, 441.

da düzensizlik değil süper bir düzen doğurur. Onun
deyişiyle bunlar, insan eylemlerinin bir sonucudur
ama, insan tasarımı değildir. Hayek, hiç bir kişinin
veya bir gunıbun bu oluşumlan planlamadiğını,
esasen planlamasının da mümkün olmadığını söylemektedir. Binlerce insanın, eylem ve davranışlan
sonucunda çalışabilir sosyal sistemlerin kendiliğin
den kurulabildiğini iddia etmektedir. Ona göre
piyasa ekonomisinde fiyatın verdiği sinyaliere göre
çok sayıda bağımsız güçler harekete geçerek mal ve
hizmetlerin arz ve talebini dengelemektedir.29
0-b
Kadi Abdülcebbar ise fiyatı, sabn alınan eşya için
nza ile takdir olunan bedel olarak tarıımla
makta30 ve bir malın iki türlü fiyatı olduğunu söylemektedir. Birincisi, salılan malın hak ettiği gerçek fiyatı, ikincisi ise irısanlar arasındaki alışveriş esnasın
da karşılıklı nza ile belirlenen pazar fiyatı. O birincisine "semen", ikincisine ise "si'r" adını vermekte ve
ikinci fiyabn yer ve zamana göre artıp eksilebileceği
ni söylemektedir.31 Birincisi bir malın gerçek değeri
ni ortaya koyarken, ikincisi arz ve talebin piyasada
serbest olarak karşılaşmasından doğan pazar fiyatını
ifade etmektedir. Nitekim modem iktisatta da fiyat,
bir malın parayla dile getirilmiş değiştirme değeridir,
yoksa değerin kendisi değildir ve fiyat bir malın gerçek değeriru dile getirmez. 32 Bir mal, değeri ne olursa olsun piyasaya çıktıktan sonra piyasa şartlarına
göre ayn bir parasal karşılık bulur ki bu parasal karşılık fiyatbr . Kadı Abdülcebbar'ın fiyat konusundaki
bu ayrımı 7 asır sonra İktisat ilmi'nin babası sayılan
Adam Smith (1 723-1 790) tarafından da aynen ifade
edilmiştir. Adam Smith'e göre de bir malın, doğal
fiyatı ve pazar fiyatı olmak üzere iki türlü fiyatı
vardır. Bir malın doğal fiyatı, o malın üretimi için
üretim faktörlerine, ödenen bedellerio toplamından
oluşurken, pazar fiyatı, arz ve talebe göre belirlenir.
Pazar yahut piyasa fiyatı, arzlarla talepleri
eşitleştiren ve en fazla mal miktannın mübadelesini,
yani alınıp sablmasını sağlayan fiyatbr.33

·ı

ı

karşılıklı

Kadı Abdülcebbar genel olarak fiyatların oluşu
munda hem Allah'ın, hem de sultanın/idarecinin
rolünü kabul etmektedir. Şerhu Usuli'l-Hamse'de
idareci anlamına gelen "sultan" kelimesini kullanan
Kadı Abdülcebbar, e/-Muğnfde insanlar anlamına
gelen "ibad" kelimesini kullanarak sultan kelimesinin
ifade ettiği anlamdan daha geniş bir anlarr. kastetmektedir ki; idareci olsun olmasın insanın fiyatlara
etki edeceği anlaşılmaktadır. Allah fiyatlara semavi

29 Ege Cansen, "Hayek Yaşıyor", Hürriyet Gazetesi, ll Aralık 1988.
30 Kadı, eJ..Mu§rS, Xl, 55.
31 KadJ, Şerh, s. 788.
32 Hançerlio111u, Ekonomi Sözlü§ü, "Ryat" md.
33 Ostunel, a.g.e., s. 90.
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sebeplerle arzı azalbp talebi çoğaltarak veya arzı
arbnp talebi azaltarak etki eder, sultan ise halka mallannı betirti bir fiyattan sabnayı emrederek etki eder.
B-Muğn1deki izahlanndan anlaşıldığına göre; insanIare mallannı betirli bir fiyattan satmaya zorlayan
idarecilerin yanında, halkın içindeki zorbalan ve stok
yaparak fiyatlan yükselten ya da mallanru belirli bir
fiyattan sabna hususunda aniaşan esnafı da "ibad"
kavramı içinde mütalaa ederek onların oluşturd~an
fiyab onlara, arz ve talebi arbnp eksilbneyi ise
Allah'a izafe ederek bu sebeplerle oluşan fiyab da
Allah'a nispet ebnektedir.34 Buna göre halkı, mallannı belirli bir fiyattan sabnaya zorlayan mafyacı
fiyat betirlemiş olurken pazarda bir mala belli bir
fiyat vererek sabn alan kimse fiyat belirlemiş olmamakta, aksine onun aldığı malın fiyabru Allah belirlemiş olmaktadır. Meseleyi bu şekilde ortaya koymak problemi anlama. konusunda çözümleyici bir
yöntem değildir. Hem böyle bir anlayış Mutezili
düşünceyle çelişir, çünkü Eş'arilerin de tenkit ettiği
gibi Mutezili düşüneeye göre fiyatlan belirleyen
insanııi kendisi olmalıdır...
Aslında onun konuyu bu şekilde sınıflandırması, ·
daha önce sahip olduğu Eş'ari düşünceden tam
olarak kurtulamadığının bir göstergesidir. Çünkü biyolojik mahiyetteki ihtiyaçla psikolojik mahiyetteki
arzudan kaynaklanan arz ve talebin piyasada serbest
olarak karşılaşması sonucunda doğ~ fiyab Allah' a
izafe ebne, bir Eş'ari anlayışıdır. Aynca Allah'ın
semavi sebeplerle arz ve talebe etki ederek fiyatlar
belirlediğini söylemek de Eş'ari anlayışıdır. Bu
anlayışa göre adeta Allah fiyat oluşturmak için tabiat şartların değiştirmektedir. Halbuki Ô bir muteziti
olarak tabiat şartlannın sUnnetullah çerçevesinde
gerçekleştiğini ve mşin tabiab gereği fiyat dalgalanmalarının meydana geldiğini35 söylemesi gerekirdi.
Fakat Kadı Abdülcebbar bu anlayıştan biraz olsun
kurtulmak için konuya kötülüğün Allah'a nispet
edilerneyeceği temel fikrinden hareketle ahlaki açı
dan da bakarak, sadece ·fiyatlandırmada meydana
gelecek ahlaki kötülüğe merci aramaktadır. Çünkü
konu böyle değerlendirilmez de, fiyatlan ayarlayan
sadece Allah'br denilirse; ihtikar (stokçuluk), gabn
(aldatma) vs. gibi- yollarla fiyatlan yükseltıneye ya da
düşürmeye çalışanların ya da tüccan, mallanru belirU bir fiyattan satmaya zorlay~ zalimlerin sorumluluklan problem olarak karşımıza çıkar. Sadece bu

34 . Kadı, Şerh, s. 788; Kadı, el Mu§ni, Xl, 55-58.
35 Tabla! şartlannın ana ve talebe beraber elki ederek fiyatlara da elki
etmesi, fiyat dalgalanma!~ sebep olması son derece dogaldır.
Mesela, "1988 'de Amerika'da havalann so§uk gitmesi ve kış şu!·
lannın ~detli geçmesi sebebiyle bir önceki yıla nazaran gıda fiyat·
· lan yüzde 56, tahıl fiyatlan yüzde 10.3, yumwta fiyatlan yüzde
35.4; enerji fiyatlan yüzde 5.1, otomobil liyatlan yüzde 2.3, sa!llık
hizmet ücretleri yüzde 8.5 ve giyim fiyatlan yüzde 1.0 oranında art·
mışbr." "So!luk Hava Enflasyon Sebebi" başlıklı haber, Zaman
Gazetesi, 25 Ocak 1990.
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sebeple o, fiyab belirlemenin bir yönüyle insana ait
bir iş olduğunu söyler.36
Konuyla ilgili bir diğer husus da fiyatıann oluş
masına, düşmesine ve yükselmesine sebep olan
etkenlerdir. Eş'ari kelamcılan fiyatlarla ilgili bu gibi
konular üzerinde durmazken Kadı Abdülcebbar,
konuyu Eş'arilerce tartışılan boyutunun dışına
çıkararak Ortaçağın Pazar ekonomisinin verileri
çerçevesinde incelemiş ve bir fiyW teori~i oluştur
muştur. Günümüzde her ne kadar fiyatların belirlenmesi piyasa tiplerine göre farklı şekillerde olsa da,
Ortaçağ İslam toplumlannda Pazar ekonomisi veya
rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisi cari
olduğundan fiyatlar karşılıklı rızaya dayanan
pazarlıkla oluşmaktaydı ve fiyat genellikle toplam arz
ve talep dengesini yansıbrdı. Mal arzlan ve mal talepleri piyasada serbestçe karşılaşırlar ve bu karşılaş
ma neticesinde piyasa fiyab belirlenirdi.37 Fiyatıann
oluşumunda arz ve talep olgulannı temel olarak
kabul eden Kadı Abdülcebbar, fiyatıann düşmesi·
(ucuzlama/ruhs) ve yükselmesinde (pahalılanma/
gala) zaman ve mekan birliğini şart koşmaktadır.
Yani fiyabn düşmesi, bir malın bir yerde, bir zamanda, adeten geçerli olan fiyattan daha düşük fiyata
sablmasıdır. Fiyabn yükselmesi de aynı şartlarda bir
malın fiyabnın yükselmesidir. Ayru malın fiyab,
başka bir yerde veya başka bir zamanda düşük olsa
bu, fiyabn düşmesi anlamına gelmez. Çünkü şartlar
değişmiştir. Bu sebeple buz fiyatlannın kışın yaz
mevsiminde satıldığı fiyatlardan daha düşük olması
fiyat düşmesi sayılmaz. Yine buz fiyatlannın sıcak
beldelere nazaran soğuk beldelerde daha düşük
olması da fiyat düşmesi sayılmaz. Çünkü iki zamanın
ve iki mekanın şartlan farklıdır. Fiyatlar yükseldi
veya düştü derken zaman ve mekan birliğine itibar
etmek gerekir. 38
Kadi Abdülcebbar'a göre fiyat dalgalanmalarında
etkili olan hususlar şunlardır:
1-Arzın az, talebin yüksek
selmesine neden olur.
2-Arzın yüksek, talebin
düşmesine sebep olur.

olması fiyatların

az

olması

ise

yük-

fiyatıann

3-Nüfusun artması veya azalması durumu tüketimi ve talebi etkileyeceğinden fiyatlan da etkiler.
· 4-Bir malın yerine kullanılabilen başka malların
(ikame mal) üretilmesi asıl mallara olan talebi azaltacağından fiyabnı da etkiler.
5-İnsanların bir takım endişelerle bir mala rağbet
göstermeleri talebi etkileyec:eğinden fiyabnı da etkiler.

36 Kadı, el Mu§ti, Xl, 55-58.
37 Bk. Hasan ez-Zamaıi, lik Islam Devletfetinde Ekonomik Striiktür,
Istanbul 1987, s. 375.
.
38 Kadı, el-Mu§ni, Xl, 56.

.ı

KELAMt DÜŞÜNCEDE EKONOMİK DÜZENiN YORUMU ÜZERİNE

6-Narh konulması devlet tarafından fiyat istikran
için gerekli görülebilir. Narh konulunca da serbest
piyasadaki fiyatlar etkilenmiş olur.39 ·
altı maddeyi onun daha önce belirttiğimiz
çerçevesinde düşünürsek, ilk üçünün, fiyatların Allah tarafından belirlenen kısmına; son
üçünün de insan tarafından belirlenen kısmına tekabül ettiği görülür. Ancak burada o, daha önce
verdiğimiz çerçeveyi genişletmiş gözükmektedir.
Çünkü narh ve stokçuluğa ilaveten insanların
endişelerini ve alternatif üretimlerini de fiyatiann
insanların etkisiyle belidendiği kısmına ilave etmiştir.

Bu

ayrımı

Ancak şunu da belirtmemiz .gerekir ki Kadı
bu tesbitleri modem iktisattadayeri
olan tesbitlerdir. Nitekim bu konu İktisat ilininde biraz
daha ince bir tasnifle ve yeni hususlar da ilave edilerek biraz daha ayrıntılı olarak ifade edilmektedir. ikti-·
sat ilminde fiyatlara etki eden sebepler, talep yoluyla
etki edenler ve arz yoluyla etki edenler olmak''üzere
ikiye ayrılmaktadır. a-Talep yoluyla etki edenler:
Abdülcebbar'ın

ı-Malın

piyasa durumu: Arz ve talep ters oranYani arz fazla talep az ise malın fiyab düşer.
Talep fazla arz az olursa fiyat yükselir.
blıdır.

2-Gelir düzeyi: Fertlerin gelir seviyesi yükseldikçe
gücü artar, alım gücü arbnca talep yü~elir.
Talep arbnca da fiyatlar artar. Bunun aksi olunca fiyatlar düşer.
alım

3-Zevk ve tercihler: Zevk ve tercihler talebi etda etkiler.

kilediğinden fiyatları

4-Moda ve reklamlar: Malın piyasada tutulması
için yapılan değişiklikler ve reklamlar talebi arbı:ır
dolayısıyla fiyat arbşlarına sebep olurlar.
5-İkame veya tamamlayıcı mallar: Rakip malın
fiyatı düştükçe asıl malın talebi oraya kayar. Talep
azalı.nca da fiyatın düşmesine sebep olur.
Tamamlayıcılarda ise birinin fiyatının yükselmesi

öbürünün yükselmesine, birinin fiyatının
öbürünün de düşmesine neden olur.

düşmesi

b-Arz yoluyla etki edenler:
ı -Piyasa fiyatı: Bir malın piyasa fiyab yükselirse
arz yükselir, arz yükselince talep azalır ve fiyatlar
düşer ya da bunun tersi olur.

2-Üretim faktörleri: Nakliye, kira, işçi ücretleri ve
hammadde birim fiyatları gibi üretim faktör fiyatları,
mal fiyatlarının yükselmesine veya düşmesine neden
olurlar.
3-Aracıhk ve stokçuluk: İlk ·elden alınan mallara
nazaran araya giren ikinci, üçündi · eller sebebiyle
fiyatlar yükselir. Stokçuluk da piyasadan malı çekip
arzı düşüreceğinden talebin aynı kalması fiyatlan

39 Kadı, ei-Muğni, Xl, 56, 57; Kadı, Şerh, s. 788.

yükseltir.
4-Bilgi ve teknolojinin gelişmesi: Tüketim mal-·
daha kaliteli ve ucuza maletme imkanı
verdiğinden teknik imkanlar seri üretimlerle arzın
artmasına, bu da fiyatların düşmesine neden olur.40
larını

Bu konuda değinilmesi gereken son bir konu da
fiyatlara müdahale edilmeli midir sorusudur. Eş'ari
kelamında "insan fiyatlara etki eder mi?" sorusuna
cevap aranıp, sadece insan iradesinin bu konuda
müessir olup olmadığı tartışılırken, Kadı
Abdülcebbar'ın ilgilendiği bir diğer husus da "insan
fiyatlara müdahale etmeli midir?" sorusudur. Daha
çok fetva isteme karakteri taşıyan ve fıkıh ilminin
konusu olan bu soru, muhtemelen kendisinin kadı
olması dolayısıyla Abdülcebbar tarafından kelam
ilmine taşınmıştır. Bu bağlamda fıkıhçılar devletin
normalde fiyatlara müdahale etmemesi gerektiği
görüşündedirler. Ancak umumun zararına olacak
durumlarda fiyat ayarlaması yapılabileceğine dair
fetva vermişlerdir. Mesela, bir grup yiyecek maddesi
satıcısı söz birliği ederek fiyatlan fahiş bir biçimde
yükseltseler, devlet Müslümanların hakkını korumak
için fiyat ayarlaması yapabilir.41 Çünkü Müslüman
toplumda fiyat koyma satıcının hakkıdır ama fiyatların adalet ve insaf ölçüleri içinde olmasını isternek
de toplumun hakkıdır. İslam iktisat düşüncesinde de
fiyatların, tekelci eğilimlerin olmadığı serbest piyasa
ortamında oluşması bir ideal olarak benimsenmiştir.
Fiyatlar, din! ve ahlak! prensiplerle temeUendirilmiş,
vicdan ve insaf ölçüleriyle ölçülendirilmiş, sağlıklı bir
rekabet ve iş birliğine dayanan, kaçakçılıktan, spekülasyondan, istifçilikten uzak, hür ve serbest bir piyasa ortamında belirlenmelidir. Bunu gerçekleştirmek
de arıcak devletin etkisiyle mümkün olabilir.42

Kadi Abdülcebbar da devletin masiahat görmesi
halinde veya esnafın fiyatlan yükseltme hususunda
ittifak etmeleri durumunda tüketiciyi korumak için
fiyatlara müdahale ederek, esnafa zarar vermeyecek
ve genel · düzeni bozmayacak şekilde ayarlamalar
yapabileceğini savunmakta, hatta fakihlerin çoğu
nun bunu kabul etmemesini garip karşılamaktadır.
Çünkü maslahata uygun olan budur. O, bu
düşüncesini de Mutezile'nin temel prensiplerinden
biri olan marufu emir, münkerden nehiy düsturuyla
temellendirmekte ve te/akki-i rukban hadisini de delil
olarak göstermektedir.43 Bu hadise göre Peygamberimiz (s.a.v) pazara mal getiren köylüleri
pazann dışında karşılayarak mallarını ucuz bir fiY.atla
40 Bu kısım Aziz Köklü ve Besim Üstünet'in eserlerinin ilgili bölümJe.rinden özetlenmiştir.
41 bk. Burhaneddin Merğınaru, ei-Hidaye, istanbu11986, IV/93.
42 Ahmet Tabakoğlu, Islam ve Ekonomik Hayat, Ankara 1988,
s.lOI.
43 Kadı, e!-Mu§ni, Xl, 55-58.
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sabn alan ve böylece aniann pazarda mallannı
serbestçe salınalanna engel olanlan uyarmış, böyle
bir uygulamayı yasaklamışbr. 44 Bu hadis aslında
üretici lehinde olacak ·şekilde fiyatlara müdahale
edildiğinin bir göstergesidir.
Bu hususta İslam düşünürlerinin yaklaşımı Klasik
İktisadın babası sayılan Adam Smith'den daha
makuldür. Smith ise ilke olarak ekanainiye devlet
müdahalesini reddetmiştir. ~mith, bu fikri
savunurken en . büyük dayanağını fiyat mekanizmasında bulmuştur .. Bir malın doğal fiyab, o malın
üretjmi için, üretim faktörlerine ödenen bedelierin
toplamından oluşurken pazar fiyab, arz ve talebe
göre belirlenir. Eğer bir malın arzı talebinden fazla
ise pazar fiy~b doğal fiyatın albnda, eğer eksik ise bu
fiyabn üstünde oluşur. Fakat pazar fiyab ile doğal fiyabn arasındaki fark g~çicidir, eninde sonunda bu iki
fiyat birbirine denk olur. Bu denkliği sağlayan
mekanizma da serbest rekabettir. Bir malın pazar
fiyab doğal fiyabnı aşarsa yeni üreticiler pazara girip
arzı arttırarak fiyab düşürürler. Eğer bir malın pazar
fiyab doğal fiyabn albna dÜşmüşse pahalı üreten bazı
üreticiler üretimden ve arzdan vazgeçerek pazar fiyabnın doğal fiyata ulaşmasını sağlarlar.45 "Smith'i
böyle bir mekanik otomatik denge anlayışına
götüren Newton oldu. İngiliz bilim adamının resmettiği kainat dev bir saatin düzen ve kesinliğiyle işliyor
du. Smith, Newtoncu bilimi on sekizinci yüzyıl ticari
bilimlerine uyarladı. Tam rekabete dayanan bir iş
düilyasında arz ile taleb arasında hemen hemen tam
bir denge gördü. "46
·
·
Fakibierin verdiği, Kadı Abdülcebbar'ın da
kabldığı, fiyatlara müdahale edilebilece~i hükmü,
"İnnallahe hüve'.l-musa'ir" hadisine aykın gibi görünmektedir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v); "Ya
RasCılallah! Fiyatlar yükseldi, fiyatlan belirleseniz"
diyen bazı sahabitere;· "Fiyatlan koyan, nzkı daraltan
ve bollaşbran ve Rezzak olan; Allah'br. Ben, üzerimde hiç bir kimsenin mal ve kar hakkı olmaksızın
Allah'a kavuşmak isterim. "47 buyurarak fiyatlara
müdahale ebnekten kaçınmışbr. Hadisin sonunda
Peygamberimizin (s.a.v) hukuka riayeten hür teşeb
büse müdahale ebnek istemediğinin belirtilmesi
önemli bir aynnbdır. Seyyid Sabık, fiyatlara yapılan
müdahalenin, piyasadan mcilin çekilerek arzın azaimasma ve fiyatiann iyice arbnasına sebep olacağı
tehlikesinden bahsederek, bunun fakir halkın zaranna olup onların alım gücünü etkileyeceğini, zenginlerin ise alım gücü olduğundan gizlice mal alıp
ihtiyaçlannı temin edebileceklerini, dolayısıyla buna
44 Buhari, Buyı/, 71; Müslim, Biiyı/,
· 45 Üstüne!, a.g.e., s. 90.

14; Ebu Dawd, BayıJ, 43, 46.

46 Özel, a.g.md., SBA 1, 441.
47 Ebu Dawd, BiJyu~ 49; Tırmizi, Buyı/, 73.
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kapı açmamak için Peygamberimizin (s.a.v) fiyatlara
müdahale ebnediği yorumunu yapmaktadır.48
Hadisin muhtevasıyla, şartlan oluştuğunda fiyatlara müdahale edilebileceğine dair fakihlerin verdikleri cevaz arasındaki aykınlığı izale eden en güzel
yorum F. Sabri Ülgener'e aittir. Ülgener bu hadiste
anialılan İslam 'ın ilk devirlerinde fiyatlara müdahale
edilmemesini, şartlannın oluşmadığı tarihsel bir
süreç olarak görmektedir. Çünkü -fıem şehir ekonomi hayalında müdahaleyi davet edecek hadiseler
henüz bütün ağırhklannı his~ttirmemekte ve hem
de o günkü devlet teşkilatlanması ciddi bir müdahaleyi gerçekleştirecek güçte değildir. Yani müdahale
konusu iktisadi hayalın ve aynı zamanda idare
organlannın henüz tam anlamıyla belirmemiş olduklan basit site (Medine) 'hayab şartlannda cereyan
ebnektedirler.49 Aynca o, bu durumu "monoteist"
ilahiyat telakkisi ve dünya görüşünün bir neticesi
ol~rak da görm~ktedir. "Hadiseleri tek etk~ne
bağlayan bu nevi ilahiyat telakkisi, beşerin gelişigüzel
müdahaleleriyle kolay kolay yerinden kımıldabla
mayacak bir nizarn ve ahenk fikrini zihinlere kuwetli
bir şekilde yerleştirmiş oluyordu. Aynı telakkinin
maddi iktisadi hayata yönelik cephesi ve pratik neticeleri de gayet açıkbr: Mevcut cemiyet nizamma
iktisat politikası tedbirleriyle müdahalede bulunmak,
Allah tarafından takdir edilmiş olan o nizarnı
isiikametten zorla ayırmış olacağı için, hadiselere şu
veya bu şekilde el koymaktan sakınmak icap eder.
Bu sebeple, hadiseleri kendi haline bırakmak her
şeyde ·ilahi iradenin ve hikrnetin tecellisini sezen,
teolojik anlayışın mantıki neticesidir.SO
Değerlendirme

ve Sonuç

Eş'ari kelamcılann, nzklandırma

sistemi, fiyatların oluşumu ve dalgalariması konusunda ortaya
koyduğu, Allah tarafından belirlenmiş ve şaşmadan
işleyen bir nizarn olduğuna dair görüşlerinin; metin
içinde bahsettiğimiz noktadaki çelişkiyi dışta bırakır
sak ya da irade ve kesbin de sürekli yarablmasıyla
bağdaştınrsak; aniann Allah-alem, Allah-insan· ilişki
sine dair temel görüşleriyle tam bir uyum içerisinde
olduğunu söyleyebiliriz.
Rızıklandırma ve fiyatiandırma sistemlerinin oluş
masıyla ilgili olarak böyle bir yorum ortaya annalan
arıların metafizi~iyle alakalıdır. Ancak buna bira.z..da,
dini naslann ifade tarzlan ve onlan okuma biçimi
neden olmaktadır. Dini naslarda toplunisal organjzasyonlarla ilgili ifadeterin bazen Allah'a izafe
edildiği görülmektedir. Bunları literal anlaiTJda
okuyup lafızların zahiri anlarnlannı esas almak bu
48 S~yyid 5abık, Fıkhu's-Sünne, Beyrut 1987, W, 142.
49 Ülgener, a.g.e., 125.
SO Ülgener, a.g.e., 126. ·
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türden sonuçlara götürmektedir. Sebe suresinin
34/18. ayetinde "Onlarla, kutsal kıldığımız beldeler
arasında, birbirine bakan kasabalar var ettik ve bunlar arasında seyahati kolaylaştırdık: "Oralarda
geceleri ve gündüzleri güven içinde seyahat _edin"
(dedik)" ayeti bunun en güzel örneğini teşkil eder.
Dikkat edilirse bu ayette birbirine bakan kasabalar
kurma işi, Allah'a nispet edilmektedir. Halbuki
kasabalan kuranlar insanlardır. Dolayısıyla ayeti
okuyanlar kasabaların bizzat Allah tarafından
kurulduğunu düşünmez. Hadiste de toplumsal bir
olgu olan fiyat belirleme işleminin Allah'a nispet
edilmesi, Allah'ın o işi bizzat yaptığı anlamına
gelmez. Aynca hadiste ilgili olarak bizim dikkat
çektiğimiz hukuki taraf üzerinde düşünülürse,
hadiste zikredilen Hz. Peygamberin fiyatlara
müdahale etmeme tavrının, tarihin belli bir dönemine ait bir uygulama olarak ele alınmayıp, bütün
zaman ve mekanlar için sabit bir hüküm olarak
görüldüğü de açıkça ortaya çıkmaktadır.
Kadı Abdülcebbar'ın, dönemin Eş'ari kelamcılannın aksine insan iradesinin fiyatlara et}tisini kıs
men de olsa kabul etmesi, hem realite açısından
hem de ahlaki açıdan gerekli bir durumd~,~r. Fakat
Kadı Abdülcebbar'ın bu görüşü Mutezile'nin Allahalem, Allah-insan ilşkileriyle ilgili görüşlerine yani
ef'al-i ibad anlayışına tam olarak uymarrıaktadır.
Çünkü Kadı Abdulcebbar, fiyatlan sebebine göre
ikiye ayırmakta ve ona görenispet etmektedir. Yani
normal_bir piyasada arz ve talebin karşılaşmasıyla
oluşan fiyatı Allah'a ve idarecilerin müdahalesiyle
oluşan fiyatı da insana nispet ediyor. Halbuki
Mutezili düşüneeye göre fiyat belirleme kulun fülidir'
ve fiyatı belirleyen insan olmalıdır.· Bu düşünceden _
hareketle bir mutezili olarak "Allah'ın bu konudaki
müdahalesi fiyatiann oluşacağı piyaşa organizasyonunu yaratıp, bir takım kanurılarla çalışması
yönünde işin tabiatını belirlemesidir. İnsan ise bu
organizasyoncia geçerli kanunlar çerçevesinde fiyat-

lan oluşturmaktadır." demesi gerekirdi ~
Kadı Abdülcebbar'ın fiyatlan gerçek fiyatı ve
pazar fiyatı olarak ikiye ayırması da, fiyat artış ve
düşüşleri hususunda ortaya koyduğu; zaman ve
mekan birliği şartı da orijinal birer tespittir. Ayatiann
oluşması, düşmesi ve yükselmesinde etkili olan
hususları belirlemede de iktisat ilminin bugün
söylediği şeyleri o, asırlar önce dile getirmiştir.

· Kadı Abdülcebbar'ın, şartlar gerektirdiğinde fiyatlara devlet tarafından yapılacak müdahalenin yanında olması, dönemin ticaret hukuku anlayışıyla çelişmemektedir. Çünkü bu durum bir zarurettir. Müslümanlar iman terbiyesinden aldıkları adalet ve insaf
ölçüleri içinde ticari hayata girer ama, her insan aynı
terbiyeyi alamadığından ticari hayatta birtakım düzensizlikler meydana gelir. Çünkü insanın bir takım
olumsuzluklan ve beşeriyetinin gereği olan psikolojik
maraılan vardır. Bunlar iktisadi yapıyı olumsuz
yönde etkilerler. Bu düzensizlikler ya üreticilerin
veya tüketidierin aleyhinde cereyan eder. Bu durum
da iktisadi hayata müdahaleyi zorunlu kılmaktadır.
Iktisadi hayattaki bir takım düzensizlikleri
bertaraf etmek için diğer İslam hukukçulan gibi Kadı
Abdülcebbar da del!let kontrolüne cevaz vermiş
hatta bunu şartlar tahakkuk ettiğinde gerekli görmüşlerdir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v)
pazar yerinde dolaşarak pazarı kontrol etmiş, bir
usulsüzlük gördüğünde mani olmuş ve bu konularda
tüccarları uyarmıştır. Peygamberimizden sonra
gelen halifelerde sık sık piyasayı ve pazan kontrol
etmişlerdir. Aynca yukanda zikrettiğimiz, pazara
mal getiren köylüleri karşılayıp onların mallarını
ucuz bir fiyatla satın alıp pazarda yüksek bir fiyatla
satmayı yasaklayan hadis de fiyatlara uygun bir şe
kilde müdahale edilebileceğini ifade ehnektedir.
Ticari konularda bu gibi kontrellerle başlayan sırur
lamalar halkın zararına olacak pek çok şeye karşı bir
engel oluşturmuştur.
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